Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η
Κλιµατική αλλαγή
Καθ
Καθ.. Γ
Γ.. Γιαννόπουλος

Κατανοµή εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
Ανθρωπογενείς εκποµπές CO2
Ενδεικτικό Μέγεθος (τάξη µεγέθους) : 30 γιγατόνοι / χρόνο
Ι.Χ. αυτοκίνητα
Φορτηγά

6%

6%

Παραγωγή
ηλεκτρισµού
24%

Άλλα µέσα
µεταφοράς

7%

15%

Κάψιµο
βιοµάζας

23%
Νοικοκυριά
19%
Βιοµηχανία

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση Μηχανικών
Οχηµάτων – SAE (2008)

Οι στατιστικές ποικίλλουν αλλά η τάξη µεγέθους είναι
ίδια …

International
Aviation
1,9 %

International
Shipping
2,7 %

Domestic
shipping &
fishing
0,6 %

Other Sectors
11,6 %

Main Activity
Electricity and
Heat Production
35,0 %

Transport
21,7 %

Manufacturing
Industries and
Construction
18,2 %

Other Energy
Industries
4,6 %

Unallocated
Autoproducers
3,7 %

Μέσα στον τοµέα των Μεταφορών …

Υπενθύµιση της ορολογίας …
• Κλιµατική αλλαγή
µακροχρόνια διαδικασία αλλαγής του καιρού που
επηρεάζει και επηρεάζεται από το ανθρωπογενές περιβάλλον περιλαµβανοµένων
των µεταφορών και των δικτύων.
• Adaptation (Προσαρµογή)
Οι απαραίτητες αλλαγές και µέτρα που πρέπει
να ξεκινήσουµε από τώρα (ή σε κάποια χρόνια από τώρα), για να έχουµε µικρές
επιπτώσεις στα δίκτυα και τα συστήµατα µεταφορών εξαιτίας των προβλεπόµενων
αλλαγών στον καιρό.
• Μετριασµός των επιπτώσεων (Mitigation)
Τα διάφορα µέτρα για τον
µετριασµό των επιπτώσεων στο περιβάλλον που σχετίζονται µε το σύστηµα των
Μεταφορών και κυκλοφορίας. Οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται (ως ένα βαθµό) µε
την κλιµατική αλλαγή (*).
(*) Εκτίµηση – υπάρχουν και απόψεις που δεν συµφωνούν µε τη θέση αυτή.

Μετριασµός επιπτώσεων – Mitigation

Πηγή: Έκθεση 2003 Arthur D. Little
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Επιπτώσεις από τις µεταφορές στην ατµόσφαιρα

1.

Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO)

2.

∆ιοξείδιο του Άνθρακα (CO2)

3.

Οξείδια του Αζώτου (NOx)

4.

Υποξείδιο του Αζώτου (N2O)

5.

∆ιοξείδιο του θείου (SO2)

6.

Χλωρο-φθοράνθρακες (CFCs)

7.

Υπέρ-φθοράνθρακες (PFCs)

8.

Μόλυβδος (Pb)

9.

Άλλα βαρέα µέταλλα (ψευδάργυρος, χρώµιο, χαλκός, κάδµιο)

10. Μεθάνιο (CH4)
11. Μικρο-σωµατίδια (2.5- 10µ) από εξάτµιση και ελαστικά.

Τάσεις και διαπιστώσεις κατά κλάδο µεταφορών

1. Θαλάσσιες µεταφορές
2. Αεροπορικές
3. Οδικές

Βασικές τάσεις θαλάσσιων Μεταφορών 1968-2008

Μεταφορικό
Έργο :

450
T h is s t u d y

400

Fuel Consumption (Million tons)

Κατανάλωση
Καυσίµου:

350

IM O E x p e r t G r o u p (F r e ig h t ‐ T r e n d ) , 2 0 0 7
E n d r e s e n e t a l., J G R , 2 0 0 7
E n d r e s e n e t a l ( F r e ig h t ‐ T r e n d )., J G R , 2 0 0 7

300

E IA T o t a l m a r in e f u e l s a le s
P o in t E s t im a t e s f r o m t h e S t u d ie s

250

T h is s t u d y (F r e ig h t t r e n d )

200
150
100
50
0
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Οι εκποµπές αερίων από τα πλοία ένα από τα
τελευταία αντικείµενα κανονιστικού πλαισίου του ΙΜΟ
Annex VI της Σύµβασης MARPOL σε ισχύ από 1/7/2010
(∆ιαδικασία που άρχισε τέλη δεκαετίας 1980 µε πρώτη υιοθέτηση το 1997). Αναθεώρηση Οκτώβριος
2008 (MEPC 58) µε αλλαγές για:
¾Παραπέρα µειώσεις στα όρια εκποµπών (NOx), (SOx) και (PM)
¾Επέκταση των προστατευόµενων περιοχών σε εκποµπές NOx και PM (αντί µόνο του Sox)

 Απαγορεύει ODS (ozone depleting
substances) σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο του Montreal.
 Ελέγχει αέρια εξατµίσεων: NOx & SOx,
PM, και ατµούς φορτίου από τα tankers
(VOC).
 ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ θέµατα ενεργειακής
βελτιστοποίησης ή εκποµπών CO2

Εκποµπές CO2 από πλοία (870 εκ τόνοι 2007)
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Εκτίµηση µελλοντικών συνολικών εκποµπών CO2 από
πλοία (µελέτη ΙΜΟ 2009, για GHG emissions):
 Με υπόθεση των τάσεων (χωρίς περιορισµούς): Αύξηση 200 – 300% το 2050.
 Η αύξηση της ζήτησης για µεταφορές ο κύριος παράγοντας
 Τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις ικανές να µειώσουν εκποµπές αλλά το
ποσοστό τους θα είναι µικρό αν η ζήτηση εξακολουθήσει να αυξάνεται
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Scenarios for CO2 emissions from International Shipping from
2007 to 2050 in the absence of climate policies

Η µοναδιαία όµως εκποµπή CO2 των
πλοίων µειώνεται …

Αναµενόµενες
Τάσεις

(Πηγή: Fearnley's
Review)
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Baseline efficiency improvement in historic prespective
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Βελτιστοποίηση ενεργειακής συµπεριφοράς µέσω του Ship
Energy Efficiency Management Plan – SEEMP του ΙΜΟ

Περιλαµβάνει (on-board):
Improved voyage planning (Weather routeing/Just in time)
Speed and power optimization
Optimized ship handling (ballast/trim/use of rudder and autopilot)
Improved fleet management
Improved cargo handling
Energy management

14

Energy Efficiency Design Index - EEDI
neff
⎛⎛ M nPTI
⎞ ⎛neff
⎞
⎛ M ⎞⎛nME
⎞
⎞
⎜∏fj ⎟⎜∑PME(i) ⋅CFME(i) ⋅ SFCME(i)⎟+(PAE⋅ CFAE⋅ SFCAE∗) +⎜⎜∏fj ⋅ ∑PPTI(i) −∑feff(i) ⋅ PAEeff(i)⎟CFAE⋅ SFCAE⎟−⎜⎜∑feff(i) ⋅ Peff(i) ⋅ CFME⋅ SFCME⎟⎟
⎟
⎜
⎟
⎜⎜ j=1 i=1
⎟ ⎝ i=1
i=1
⎠
⎠
⎠
⎝ j=1 ⎠⎝ i=1
⎝⎝
⎠
fi ⋅Capacity
⋅Vref ⋅ fw

Requires a minimum efficiency level (grams CO2/tonne-mile)
Will stimulate continued technology development
Complex formula to accommodate most ship types and sizes
Enables comparison of ships able to move the same cargo

10% reduction for ships built between 2015 – 2020
20% reduction for ships built between 2020 – 2025
30% reduction for ships built between 2025 – 2030

Energy Efficiency Operational
Indicator - EEOI
 An efficiency indicator for all ships
(new and existing) obtained from fuel
consumption, voyage (miles) and
cargo data (tones)
Actual Fuel
Consumption
Index

=

Fuel Consumption in Operation
Cargo Onboard x (Distance traveled)

Τάσεις και διαπιστώσεις κατά κλάδο µεταφορών

1. Θαλάσσιες µεταφορές
2. Αεροπορικές
3. Οδικές

Εξέλιξη και προβλέψεις αεροπορικού έργου (εκ πτήσεις / έτος)

Ποιοτική αποτίµηση επιπτώσεων από τη κλιµατική αλλαγή
στις αεροπορικές µεταφορές

∆ιάγραµµα αλληλεπιδράσεων καιρικών φαινοµένων
και αποτελεσµάτων τους στις αεροπορικές µεταφορές

% κατανοµή αεροπορικών καθυστερήσεων κατά αιτιολογία
(άνω του 50% αιτία ο καιρός…)

Η πολιτική της ΕΕ είναι για…

…νέα «βιώσιµα» καύσιµα χαµηλού
αποτυπώµατος άνθρακα στις αεροπορικές και
τις θαλάσσιες µεταφορές στο 40% του συνόλου,
µέχρι το 2050

Τάσεις και διαπιστώσεις κατά κλάδο µεταφορών

1. Θαλάσσιες µεταφορές
2. Αεροπορικές
3. Οδικές

Οι οδικές Μεταφορές είναι ο κυριότερος παράγων
επιβάρυνσης

• Κάθε προσπάθεια µετριασµού (mitigation) έχει σαν
κεντρικό άξονα τις οδικές µεταφορές
• Από όλο το πετρέλαιο που καταναλώνεται στην ΕΕ οι
µεταφορές καταναλώνουν το 59% και οι οδικές το 70%
αυτού.
• Η αύξηση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων για τις
µεταφορές στην ΕΕ ήταν 29% µεταξύ 1990 και 2004.
• ∆ιαχρονικά η συµβολή των οδικών Μεταφορών αυξάνει.

Οι ενέργειες µετριασµού των οδικών προς 5
κατευθύνσεις
1.

Τεχνικές παρεµβάσεις σε συµβατικά οχήµατα

2.

Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καυσίµων κίνησης (υβριδικά, κυψέλες
καυσίµου - fuel cells, ηλεκτρικά)

3.

Χρήση εναλλακτικών καυσίµων σε συµβατικά οχήµατα (υγραέριο,
βιοκαύσιµα , κλπ)

4.

Υλοποίηση µέτρων για βιώσιµη κινητικότητα

5.

Εκπαίδευση - πληροφόρηση του κοινού

Τεχνικές παρεµβάσεις σε συµβατικά οχήµατα
(1/2)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Μείωση βάρους
Μείωση αεροδυναµικών απωλειών
Εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικών κλιµατιστικών
Μείωσης τριβών οχήµατος και κινητήρα (ελαστικά, ΣΠΠΕ, λιπαντικά)
Ανακύκλωση ενέργειας κατά την πέδηση
Μείωση εκποµπών CO2 και καυσαερίων

Τεχνικές παρεµβάσεις σε συµβατικά οχήµατα
(2/2)

Η πολιτική για τη µείωση των εκποµπών CO2 των συµβατικών οχηµάτων:
x Εθελοντική δέσµευση της αυτοκινητοβιοµηχανίας να αυξήσει την ενεργειακή
απόδοση των οχηµάτων
x Ετικέτα κατανάλωσης καυσίµου για την πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση του καταναλωτή
x Προώθηση µειωµένης ενεργειακής / περιβαλλοντικής απόδοσης µέσω
φορολογικών και κανονιστικών µέτρων (π.χ. κινητήρες Euro 5 και 6)
Στόχος: κάτω από τα 100 γρ CO2 / χλµ µέχρι το 2020 !

Νέες τεχνολογίες και καύσιµα
κίνησης
• Υβριδικά
• Κυψέλες (Υδρογόνου ή άλλων στοιχείων)
• Ηλεκτρισµός

Προβλήµατα που πρέπει να ξεπεραστούν

• Παραγωγή του υδρογόνου (π.χ. πρόγραµµα Hydrosol
ΕΚΕΤΑ – παραγωγή Υδρογόνου από ηλιακή ενέργεια)
• Αποθήκευση υδρογόνου - δίκτυο σταθµών τροφοδοσίας
• Παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας
• Οικονοµικά συµφέροντα και επενδύσεις στις σηµερινές
τεχνολογίες …

ένας νέος κύκλος οδικής αυτοκίνησης
αρχίζει …

Ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας του Υδρογόνου
(?)

Εναλλακτικά καύσιµα σε συµβατικά οχήµατα

•
•
•
•

Φυσικό αέριο
Υγροποιηµένο αέριο (LNG, NGV, LPG, κ.α.)
Βιοκαύσιµα
κλπ…
Μέγιστο αναµενόµενο ποσοστό αντικατάστασης
συµβατικών καυσίµων το 20% !
Πρόβληµα το δίκτυο σταθµών τροφοδοσίας.

Εκτιµώµενοι χρόνοι ωρίµανσης

Εκτιµώµενοι χρόνοι ωρίµανσης

Βιώσιµη κινητικότητα:
Ανθρωποκεντρική θεώρηση της
µετακίνησης - όχι «οχηµατοκεντρική»
Η κινητικότητα που αναφέρεται στην συνολικά (και από
περιβαλλοντικής πλευράς) «υποστηρίξιµη» εξυπηρέτηση της
µετακίνησης του ατόµου, και όχι του οχήµατος.
«Υποστηρίξιµη» και άρα βιώσιµη µε τις σηµερινές και
δυνάµενες να προβλεφθούν στο µέλλον πηγές (resources).
Χρήση: µέσων µαζικών µεταφορών / νέων τεχνολογιών
κυκλοφοριακού ελέγχου / ∆ιαχείριση της ζήτησης.

Ενέργειες Μετριασµού υπάρχουν πολλές …
Car sharing

Ενεργειακή απόδοση

Υβριδικά

Περιβαλλοντική οδήγηση
∆ιαχείριση κυκλοφορίας

Εναλλαγή µέσου

Ποδήλατα

Τρένο
Οδικοί Συρµοί

Ανανεώσιµα καύσιµα

Βάρος οχηµάτων
Οδικά ∆ιόδια

Εκπαίδευση οδηγών

Μείγµατα καυσίµων
„City Car“

Αστικά διόδια
„Ολοκληρωµένη προσέγγιση“

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Park & ride

ITS

Ηλεκτρικά οχήµατα

Ευφυή Συστήµατα
Μεταφορών - ITS
Όρια ταχύτητας
Περπάτηµα

Θέµατα προσαρµογής - Adaptation
1. Εκτιµήσεις κόστους προσαρµογής σε
επίπεδο ΕΕ (ερευνητικό πρόγραµµα
EWENT)
2. Εθνικές Στρατηγικές Προσαρµογής
(ερευνητικό πρόγραµµα WEATHER)
3. Περιεχόµενα και προτάσεις της µελέτης της
ΤτΕ για τον τοµέα των Μεταφορών.

Εκτιµήσεις ετήσιου κόστους ακραίων καιρικών φαινοµένων στην ΕΕ
(27) – Ο∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έργο FP7 EWENT: Costs of Extreme weather to the European Community

• Accident costs at present: 20.7 billion euro
• Accident costs at 2040: 6.5 billion euro (10 per cent of the total reduction due to
changes in climate between now and 2040)
• Accident costs at 2070: 4.5 billion euro (20 per cent of the total reduction due to
changes in climate between 2040 and 2070)
• Time costs at present: Not available at the European level, collected through
selected case studies that are based on commuter volumes and the estimated
average delays
• Road transport especially vulnerable as users have different skills and perceptions
in terms of how to manage a situation.

Εκτιµήσεις ετήσιου κόστους ακραίων καιρικών φαινοµένων στην ΕΕ
(27) – ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έργο FP7 EWENT: Costs of Extreme weather to the European Community

• Accident costs: Lower as amount of users lower than in road transport, and due to
the fact that trains use rail and professional operating staff
• At present: 103 million annually
• 2040:72 million
• 2070: 23 million
• Time costs: Calculations show that impacts are lower than in road transport, due to
the lower volume of passengers

Εκτιµήσεις ετήσιου κόστους ακραίων καιρικών φαινοµένων στην ΕΕ
(27) – ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έργο FP7 EWENT: Costs of Extreme weather to the European Community

• Accident costs: Less than 100 million annually, inland waterways and maritime
transport combined
• Will decrease further by 2040 and 2070
• No time costs calculated (due to the nature of the waterborne transport, most
volumes of passengers are leisure travelers, so also the value of time lost would
have been lower than in other transport modes)

Εκτιµήσεις κόστους ακραίων καιρικών φαινοµένων στην ΕΕ (27) –
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έργο FP7 EWENT: Costs of Extreme weather to the European Community

• No accident costs calculated, as there is a negligible number of accidents in
aviation
• At European level significant: One day of airspace closure (as in the case of
volcanic ash from Island) costs several billions of Euros
• This is a result of two factors: operator costs and passengers travel time losses
• According to 2040 and 2070 estimates depending on the climate zones a
diversified picture emerges about the changes in costs

National Adaptation Strategy: AUSTRIA
Πηγή: Έργο WEATHER (FP7)

National Adaptation Strategy: BELGIUM
Πηγή: Έργο WEATHER (FP7)

National Adaptation Strategy: FINLAND - IRELAND
Πηγή: Έργο WEATHER (FP7)

National Adaptation Strategy: FRANCE
Πηγή: Έργο WEATHER (FP7)

National Adaptation Strategy: GERMANY
Πηγή: Έργο WEATHER (FP7)

ΤτΕ, Μελέτη για την κλιµατική αλλαγή:
Περιεχόµενα - στάδια µελέτης τοµέα Μεταφορών
Στάδιο 1:
Συνοπτική καταγραφή του δικτύου υποδοµών µεταφορών και
ιεράρχηση – αξιολόγηση της «τρωτότητας» των στοιχείων
λειτουργίας του (υποδοµές και υπηρεσίες)
Στάδιο 2:
Εκτίµηση Μεταφορικού έργου
Στάδιο 3:
Αποτίµηση του κόστους της κλιµατικής αλλαγής για τον τοµέα των
µεταφορών
Στάδιο 4:
Ποιοτική εκτίµηση επιπτώσεων - Μέτρα πολιτικής για αντιµετώπιση
(Mitigation) - Γενικά Συµπεράσµατα
___ Adaptation
____ Mitigation

Κύριες κατηγορίες επιπτώσεων που εξετάστηκαν
στη µελέτη της ΤτΕ

A. Adaptation (Προσαρµογή)
1. Ανάταξη (ανακατασκευές και επιδιορθώσεις) των µεταφορικών
υποδοµών λόγω φυσικών καταστροφών από το φαινόµενο της
κλιµατικής αλλαγής,
2. Προστασία των υπαρχουσών υποδοµών από ανύψωση στάθµης
υδάτων θάλασσας, πληµµυρών και άλλες εκδηλώσεις του
φαινοµένου,
3. Αυξηµένες ανάγκες συντήρησης των υποδοµών,
4. Επιπτώσεις στη λειτουργία και αξιοπιστία του συστήµατος των
Μεταφορών λόγω καθυστερήσεων, και άλλων αλλαγών σε
δροµολόγια, και υπηρεσίες.

B. Μετριασµός των επιπτώσεων (Mitigation)
1. Τεχνολογίες, Μέτρα, και πολιτικές για «από-ανθρακοποίηση» –
decarbonisation

Στ1:Καταγραφή δικτύου µεταφορικών υποδοµών Ελλάδας
Στ1:Καταγραφή
και «αξιολόγησή»
«αξιολόγησή» του (1/2)
• 4 ζώνες (∆υτική, Κεντρική, Ανατολική και Νησιωτική Ελλάδα)
• Καταγραφή οδικού (εθνικό και επαρχιακό) δικτύου, σιδηροδροµικού
δικτύου, κυριότερων αερολιµένων και λιµένων σε κάθε ζώνη
Στοιχεία δικτύου µεταφορών Ελλάδας
(πηγή: TRANSTOOLS, 2005)

Οδικό δίκτυο

Σιδηροδροµικό
δίκτυο

Εθνικό

Επαρχιακό

1,869.39k
7,664.68km
m
2,530km

Κυριότεροι
Αερολιµένες

43

Κυριότεροι
Λιµένες

119

Στ1:Καταγραφή δικτύου µεταφορικών υποδοµών Ελλάδας
και «αξιολόγησή» του (2/2)
Παράδειγµα για Ζώνη Ι: ∆υτική Ελλάδα

Πίνακας Μ2: Στοιχεία δικτύου υποδοµών
µεταφορών Ζώνη Ι: ∆υτική Ελλάδα
Εθνικό
Επαρχιακό
Οδικό δίκτυο
Σιδηροδροµικό
δίκτυο
Κυριότεροι
Αερολιµένες
Κυριότεροι
Λιµένες

353.90 km 1,454.18 km
453 km

8
19

Ποσοτικά στοιχεία «τρωτότητας»:
Ποσοστό οδικού δικτύου σε απόσταση 50 μέτρων
από θάλασσα(και υψομετρικά στο ίδιο περίπου
επίπεδο): 1,41% του εθνικού δικτύου και 1,93% του
επαρχιακού δικτύου.
Ποσοστό σιδ/κου δικτύου σε απόσταση 50 μέτρων
από θάλασσα(και υψομετρικά στο ίδιο περίπου
επίπεδο): 2,65%
Αριθμός αεροδρομίων σε επίπεδο θαλάσσης : 1
(Κρατικός αερολιμένας Κέρκυρας, Ι. Καποδίστριας).
Ποιοτική αξιολόγηση κρίσιμων υποδομών

Στ2 : Εκτίµηση µεταφορικού έργου
Στ2

Επιβατικές
µεταφορές
Έτος αναφοράς

2015
2030
2050

Εµπορευµατικές
µεταφορές
Έτος αναφοράς
2015
2030
2050

Σιδηροδροµικέ
ς Μεταφορές

Οδικές Μεταφορές
(∆ισ οχηµατοχλµ / έτος)

Εθνικό δίκτυο

Επαρχιακό
δίκτυο

12.9
14.6
18.6
23.5

8.7
9.9
12. 5
17.2

(δις επιβατοχλµ/
έτος)

Αεροπορικές

Θαλάσσιες

( εκ. Επιβάτες/
έτος)

( εκ. Επιβάτες/
έτος)

38,7
43.9
54.0
70.0

86

1.9
2.0
2.3
2.0

98
122
130

Αεροπορικές

Οδικές
Μεταφορές
(σε δις τοννο
χλµ/ έτος)

Σιδηροδροµικές
Μεταφορές
(σε δις τοννο
χλµ/ έτος)

( σε χιλιάδες τόννους/
έτος)

25.6
29.5
38.6
55.1

0.7
0.8
1.0
1.4

130
151.3
194.8
272.9

Θαλάσσιες
( εκ.τόννοι/ έτος)

151

189
267
350

Πηγή:
1.Παρατηρητήριο Μεταφορών Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών,
2.«EUROPEAN ENERGY AND TRANSPORT, TRENDS TO 2030 — UPDATE 2007», EC, DG
Energy and Transport.

Στ3: Αποτίµηση κόστους Κ.Α.
Κ.Α. στις µεταφορές στην
Στ3:
Ελλάδα (1/2): Είδος επιπτώσεων
•
•
•
•

Οδικές / σιδηροδροµικές µεταφορές
Κόστος επαναχάραξης του οδικού δικτύου σε µικρή απόσταση από την
ακτογραµµή, λόγω αύξησης στάθµης θάλασσας
Κόστος ανάταξης- επιδιόρθωσης και συντήρησης υποδοµών λόγω
αύξησης συχνότητας/έντασης πληµµυρών
Εξοικονόµηση λόγω µειωµένου κόστους εργασιών εκχιονισµού
Κόστη από καθυστερήσεις –διακοπές µεταφορικής υπηρεσίας (αξία
χρόνου)

Θαλάσσιες µεταφορές
Λιµενικές Υποδοµές:
9κόστη από φθορές στα κρηπιδώµατα των λιµένων λόγω αύξησης
στάθµης θάλασσας
9κόστος ανύψωσης κρηπιδωµάτων
Υπηρεσίες:
9κόστη από καθυστερήσεις –διακοπές µεταφορικής υπηρεσίας
(αξία χρόνου)

Στ4: Κόστος λόγω ανάταξης µεταφορικών υποδοµών /
Στ4:
επιδιόρθωσης / συντήρησης,
συντήρησης, ανά είδος επίπτωσης

Είδος επίπτωσης:

2050
ΗΠΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜ
ΟΓΗΣ

2050
ΕΝΤΟΝΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜ
ΟΓΗΣ

2100 ΜΗΠΡΟΣΑΡΜ
ΟΓΗΣ

150 εκ/έτος 100 εκ/έτος

50 εκ/έτος

300 εκ/έτος 200 εκ/έτος 100 εκ/έτος

Σιδηροδροµικέ
ς

37 εκ/έτος

30 εκ/έτος

20 εκ/έτος

75 εκ/έτος

55 εκ/έτος

40 εκ/έτος

Οδικές

3 δις άπαξ

3 δις άπαξ

3 δις άπαξ

-

-

-

Σιδηροδροµικέ
0.3 δις άπαξ 0.3 δις άπαξ 0.3 δις άπαξ
ς

-

-

-

0.6 δις άπαξ 0.6 δις άπαξ 0.6 δις άπαξ

-

-

-

Σενάριο:

Οδικές

Άνοδος θερµοκρασίας

Αύξηση στάθµης
θάλασσας

Θαλάσσιες

Πληµµύρες
Οφέλη από µείωση
χιονοπτώσεων

ΣΥΝΟΛΟ

Οδικές

2050 ΜΗ
ΠΡΟΣΑΡΜ
ΟΓΗΣ

200 εκ/έτος 120 εκ/έτος

Σιδ/κες

-

-

Οδικές

-40 εκ/έτος

-25 εκ/έτος

Σιδ/κές

-0.1 εκ/έτος

-0.07
εκ/έτος

346 εκ /
έτος & 4
δις άπαξ

225 εκ /
έτος & 4
δις άπαξ

60 εκ/έτος
-

2100
ΗΠΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜ
ΟΓΗΣ

300 εκ/έτος 200 εκ/έτος
-

-

-15 εκ/έτος - 80 εκ/έτος -50 εκ/έτος
-0.05
εκ/έτος

-0.2 εκ/έτος

-0.15
εκ/έτος

115 εκ /
594.8 εκ 405 εκ /
έτος & 4
/ έτος
έτος
δις άπαξ

2100
ΕΝΤΟΝΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜ
ΟΓΗΣ

85 εκ/έτος
-30 εκ/έτος
-0.1 εκ/έτος

195 εκ /
έτος

Στ3: Ετήσιο Κόστος λόγω καθυστερήσεων
Στ3:
σε µεταφορικές υπηρεσίες

Σενάριο:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(οδικές & Σιδ/κές)
(∆ΙΣ Ευρώ/έτος)

2050 ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

9.91

2050 ΗΠΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

4.304

2050 ΕΝΤΟΝΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

1.401

2100 ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

28.031

2100 ΗΠΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

9.311

2100 ΕΝΤΟΝΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

4.204

ΣΤ4: Ποιοτική ανάλυση επιπτώσεων
ΣΤ4:
(παράδειγµα)
(παράδειγµα)
Αναµενόµενη αλλαγή/
κλιµατικό φαινόµενο

1

Αύξηση µέσης
θερµοκρασίας

Οδικές µεταφορές

Μεγαλύτερη ανάγκη για
κλιµατισµό/ψύξη οχηµάτων

Υπηρεσία

αρνητική (Αύξηση κόστους, ενέργειας)

ανάγκη για θέρµανση

Υπηρεσία

θετική (µείωση κόστους ‐ ενέργειας)

αλλαγές στη ζήτηση για µεταφορά

Υπηρεσία και
Υποδοµή

∆εν αποτιµάται άµεσα. Κατά πάσα
πιθανότητα αρνητική λόγω του ότι οι
µετακινούµενοι µπορεί να επιλέξουν οδικές
µεταφορές λόγω των άσχηµων συνθηκών
στα ΜΜΜ

Υπερθέρµανση οχηµάτων και φθορές
ελαστικών

Υπηρεσία

Αρνητική ‐ αυξηµένα κόστη συντήρησης
και αντικατάστασης οχηµάτων, ελαστικών

Περιορισµοί στις περιόδους
υλοποίησης έργων κατασκευής ‐
συντήρησης‐ επιδιόρθωσης υποδοµών Υποδοµή
για θέµατα υγείας και ασφάλειας
εργαζοµένων

αρνητική (Περιορισµοί συνήθως
επιβάλλονται σε θερµοκρασίες
µεγαλύτερες των 29.5°C heat exhaustion
possible at 40.5°C )

Αυξηµένες φθορές στο οδόστρωµα

2

Αύξηση
συχνότητας των
επεισοδίων
υψηλής ή
εξαιρετικά
υψηλής
θερµοκρασίας

Είδος
επίδρασης κόστος

Υποδοµή/
Υπηρεσία

Υποδοµή

Αυξηµένη φθορά στα στοιχεία των
υποδοµών (λόγω π.χ. θερµικής
Υποδοµή
διαστολής / συστολής στις γέφυρες και
οδοστρώµατα)
Μειωµένη άνεση επιβατών και οδηγών
Υπηρεσία
ΙΧ οχηµάτων
Μειωµένη άνεση επιβατών και
Υπηρεσία
προσωπικού οχηµάτων ΜΜΜ

αρνητική (συνεπάγεται αυξηµένα κόστη
συντήρησης υποδοµής)
αρνητική
αρνητική
αρνητική (αφορά οδικές µεταφορές και
ΜΜΜ)

Στ4: Μέτρα πολιτικής για πρόληψη και αντιµετώπιση των
Στ4:
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής (Adaptation)
(Adaptation)

(Σενάριο ήπιας προσαρµογής- όλα τα µεταφορικά µέσα/ παράδειγµα)
Φαινόµενο
κλιµατικής
αλλαγής:

Πολιτικές τοµέα Μεταφορών για:
«Μετριασµός» επιπτώσεων 
Προσαρµογή  Adaptation
Mitigation
(αντιµετώπιση επιπτώσεων)
(όλα τα µεταφορικά µέσα)

(όλα τα µεταφορικά µέσα)
Α) Μέτρα περιορισµού της χρήσης ιδιωτικών οχηµάτων
(έµφαση σε οχήµατα που µεταφέρουν κάτω των 2
ατόµων).
Αύξηση της
Β) Μέτρα περιορισµού των αρνητικών επιπτώσεων
µέσης
Εφαρµογή πολιτικών µείωσης των εκποµπών
χρήσης κλιµατιστικών στα κάθε είδους οχήµατα
θερµοκρασίας αερίων του θερµοκηπίου από όλα τα
(αξιοποίηση ερευνών και συστηµάτων που ήδη υπάρχουν
µεταφορικά µέσα. Έµφαση σε:
ή που προβλέπεται να αναπτυχθούν στα επόµενα λίγα
Α) Εφαρµογή βελτιωµένων κινητήρων
χρόνια).
εσωτερικής καύσης µειωµένων εκποµπών CO2
και κάτω των 120 gr/km σε εµπορευµατικές Α) Σύνταξη σχεδίων για προκαθορισµένες και
και επιβατικές µεταφορές.
συντεταγµένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε αστικές
Β) Εφαρµογή κινήτρων για χρήση υβριδικών περιοχές κατά τις περιόδους αιχµών θερµοκρασίας.
αυτοκινήτων.
Β) Προγράµµατα ταχέων ελέγχων (µε κινούµενο όχηµα)
Γ) Κίνητρα για χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και στοχευόµενης συντήρησης οδοστρωµάτων για
Αύξηση
και κυψελίδων καυσίµου υδρογόνου όταν αυτά αντιµετώπιση φθορών.
συχνότητας των αναπτυχθούν επαρκώς τεχνικά (προβλέπεται
Γ) Έρευνα και ανάπτυξη νέων τύπων οδοστρωµάτων
επεισοδίων
από 2015)
υψηλής αντοχής σε υψηλές και υπερύψηλες θερµοκρασίες.
υψηλής ή
∆) Κίνητρα και υποδοµές για µεγαλύτερη χρήση ∆) Προγραµµατισµός – αναδιοργάνωση δροµολογίων
εξαιρετικά
µέσων µαζικών µεταφορών
σιδηροδροµικών
και
αεροπορικών
µεταφορών
υψηλής
Ε)
∆ιαχείριση
της
ζήτησης
(demand
&
mobility
λαµβάνοντας
υπόψη
αναµενόµενα
φαινόµενα
υψηλής ή
θερµοκρασίας
management measures)
εξαιρετικά υψηλής θερµοκρασίας και τους αντίστοιχους
περιορισµούς ταχυτήτων και µέγιστου επιτρεπόµενου
µεταφερόµενου φορτίου, που επιβάλλονται για λόγους
ασφάλειας

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Βασικοί άξονες της νέας πολιτικής Μεταφορών
της ΕΕ
1. Ύπαρξη «Βιωσιµότητας» (sustainability) σε όλους τους
τοµείς των µεταφορών
2. Μείωση των εκποµπών του θερµοκηπίου (greenhouse
gas emissions) από τις µεταφορές κατά 60% το 2050 σε
σχέση µε το 1990.
3. ∆ιατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε όλα τα επίπεδα
4. ∆ιατήρηση του σηµερινού επιπέδου κινητικότητας µε
κάθε τρόπο (curbing mobility is not an option !!)
!!

Πολιτική της ΕΕ στο άµεσο µέλλον (2020 σε σχέση
µε το 1990) το 20/ 20 / 20:
Μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% /
Χρήση βιοκαυσίµων στο 20% των συνολικών
καυσίµων / Μείωση εκποµπών CO2 κατά 20%.

(2°C)
(3°C)

Ανάγκη µείωσης 50-80% !

Το έργο είναι τεράστιο …

Οι δέκα εξειδικευµένοι στόχοι
(της νέας Λευκής Βίβλου Μεταφορών / 2011-2020) (1/2)

1.
2.

3.

4.

5.

Μείωση κατά 50% των αυτοκινήτων συµβατικών καυσίµων
µέχρι το 2030 (εξάλειψή τους στις πόλεις µέχρι το 2050)
Νέα «βιώσιµα» καύσιµα χαµηλού αποτυπώµατος άνθρακα
στις αεροπορικές και τις θαλάσσιες µεταφορές στο 40% µέχρι
το 2050
Μετακίνηση του 30% του φορτίου που σήµερα µεταφέρεται
οδικά σε πάνω από 300 χλµ σε σιδηροδροµικά και θαλάσσια
µέσα µέχρι το 2030 και πάνω από 50% µέχρι το 2050.
Μέχρι το 2050 ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού
δικτύου υψηλών ταχυτήτων (τριπλασιασµός του σηµερινού
δικτύου µέχρι το 2030 και µέχρι το 2050 η πλειοψηφία των
επιβατών σε µεσαίες αποστάσεις να κινείται µε σιδηρόδροµο)
Ολοκλήρωση του βασικού δικτύου των διευρωπαϊκών δικτύων
TEN-T, µέχρι το 2030 συµπληρωµένο µε υποδοµές ευφυών
µεταφορικών συστηµάτων (ITS) και σύνδεση µέχρι το 2050
όλων των αεροδροµίων και λιµένων µε το σιδηροδροµικό
δίκτυο

Οι δέκα εξειδικευµένοι στόχοι
(της νέας Λευκής Βίβλου Μεταφορών / 2011-2020) (2/2)

6.

Ολοκλήρωση µέχρι το 2020 του νέου ενιαίου συστήµατος
εναερίου ελέγχου (SESAR), και των αντίστοιχων για
σιδηροδροµικές (ERTMS), οδικές (ITS/EASYWAY), και
θαλάσσιες / ποτάµιες (SSN, LRIT, και RIS) µεταφορές
7. Ολοκλήρωση των συστηµάτων Galileo και GNSS.
8. Υλοποίηση µέχρι το 2020 ενός πανευρωπαϊκού συστήµατος
πληροφόρησης πραγµατικού χρόνου για όλα τα µεταφορικά
µέσα, καθώς και διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληρωµής
από τους χρήστες.
9. Επίτευξη του µηδενικού στόχου στα θανατηφόρα οδικά
ατυχήµατα µέχρι το 2050 και µείωση στο µισό µέχρι το 2020.
10. Πλήρης εφαρµογή της αρχής του ο «χρήστης πληρώνει» και ο
«µολύνων πληρώνει» σε συνδυασµό µε µεγαλύτερη εµπλοκή
του ιδιωτικού τοµέα στις µελλοντικές επενδύσεις στον τοµέα
των µεταφορών.

Οι ερευνητικές προτεραιότητες της ΕΕ σε σχέση µε την
κλιµατική αλλαγή και τις Μεταφορές
(7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την έρευνα 2007-2013)
• Καθαρά καύσιµα – Αύξηση ενεργειακής απόδοσης µηχανών και συστηµάτων
µετάδοσης κίνησης
• Τεχνολογίες πρόωσης µε εναλλακτικές µορφές ενέργειας
• Αποδοτικά συστήµατα αστικών εµπορευµατικών µεταφορών
• Υβριδικά οχήµατα επόµενης γενιάς
• Νέα συστήµατα «Κινητικότητας» ολοκληρωµένα σε επίπεδο οχήµατος-οδηγούυποδοµής για περιβαλλοντικά φιλικές µεταφορές
• Προηγµένα συστήµατα κατασκευής και παρακολούθησης της υποδοµής
• Βελτίωση οδηγικής συµπεριφοράς
• Βελτιωµένη αλληλεπίδραση ελαστικού / οδοστρώµατος

Το νέο πρόγραµµα για την έρευνα
HORIZON 2020:
Part III, “Societal challenges”
1. Health, demographic change and wellbeing
2. Food security, sustainable agriculture, marine
and maritime research and the bio-economy.
3. Secure, clean and efficient energy
4. Smart, Green, integrated Transport
5. Climate action, resource efficiency and raw
materials
6. Inclusive, innovative and secure societies

Ευχαριστώ για την
προσοχή σας !
… αλλά δώστε λίγη ακόµη προσοχή σε µια
πρόσκληση :

www.traconference.eu

Τελικό Συνέδριο του έργου WEATHER
Αθήνα 23/4/2012 (1/2)
• ∆ιεξάγεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος
WEATHER,και του Συνεδρίου TRA 2012.
• Στόχος, η παρουσίαση των τελικών αποτελεσµάτων του έργου µε έµφαση
στην αποτίµηση του κόστους και των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής
στον τοµέα των µεταφορών καθώς και τις στρατηγικές προσαρµογής.
• Απευθύνεται σε επιστήµονες και ακαδηµαϊκούς του τοµέα των µεταφορών
και της κλιµατικής αλλαγής από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
• Θεµατικές ενότητες:
▫ Οικονοµική αποτίµηση των καταστροφών
▫ Πολιτικές προσαρµογής
▫ Μελέτες περιπτώσεων
▫ Συζήτηση

Τελικό Συνέδριο του έργου WEATHER
Αθήνα 23/4/2012 (2/2)
• Ηµεροµηνία διεξαγωγής : ∆ευτέρα, 23 Απριλίου, 2012
• ∆ιάρκεια: 09.00-16.00
• Τόπος διεξαγωγής: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ∆ιεθνές Συνεδριακό
Κέντρο, Αίθουσα «Κόκκαλης», Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη,
11521, Αθήνα
• Το αναλυτικό πρόγραµµα του συνεδρίου διατίθεται στην ιστοσελίδα
http://www.weather-project.eu
• Για πληροφορίες καθώς και για την δωρεάν εγγραφή σας στο συνέδριο,
παρακαλούµε να επικοινωνήστε µε:
∆ρ. Ευάγγελο Μητσάκη
2310 498459
emit@certh.gr
Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

